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Bluetooth-tila:
1. Kytke kaiutin päälle pitämällä virtapainiketta painettuna. Kun kuulet 
”Ding dong”, Bluetooth-laite on valmis pariliitokseen.
2. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi, etsi ja valitse ”DENVER 
BTS-210” pariliitosta varten. Kun pariliitos on valmis, kuuluu ”yhdistetty”.
3. Jos akun varaus on vähissä, kaiutin varoittaa tästä toistamalla 
äänimerkin
4. Lataus: Liitä laite 1 A:n tasavirtasovittimeen tai tietokoneesi 
USB-liitäntään.
5. Kun lataus on käynnissä: Punainen LED syttyy. Kun lataus on 
suoritettu, punainen LED-valo sammuu. 

FM-radio:
1.Vaihda FM-radiotilaan painamalla M-painiketta.
2.Etsi ja tallenna FM-asemat automaattisesti painamalla keskeytyspaini-
ketta lyhyesti.
3.Jos radiolähetyksen signaali on heikko, yhdistä Micro USB -johto/ 3,5 
mm:n AUX-johtoa antenniksi. 

Toistaminen Micro SD -kortilta
1. Liitä Micro SD -kortti. Toisto käynnistyy automaattisesti. 
2. Tukee MP3/WAV-muotoa。
3. M-painiketta painamalla voit vaihtaa Micro SD -kortin, FM-radion ja 
Bluetooth-tilan välillä. 

Toistaminen USB-asemalta
1. Liitä USB-asema. Toisto käynnistyy automaattisesti.
2. Tukee MP3/WAV-muotoa。

Uuden Bluetooth-kaiuttimen käyttö
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3. M-painiketta painamalla voit vaihtaa USB-aseman, FM-radion ja 
Bluetooth-tilan välillä.

Ulkoiselta laitteelta kuuntelu
1. Käytä mukana toimitettua 3,5 mm:n AUX-johtoa. Liitä kaiutin ulkoiseen 
laitteeseen (esim. MP3-laite tai älypuhelin) 
2. Vaihda AUX-radiotilaan painamalla M-painiketta.

Hands free -puhelu:
1. Kun saat puhelun, vastaa painamalla lyhyesti Keskeytys-painiketta. Voit 
hylätä puhelun painamalla Keskeytys-painiketta.
2. Voit katkaista puhelun painamalla lyhyesti Keskeytys-painiketta.

Huomautukset:
Säilytä ja käytä tätä tuotetta huoneen lämpötilassa
Älä altista tätä tuotetta sateelle tai märille olosuhteille
Älä pura, korjaa tai muuta tuotetta
Älä käytä tuotteen puhdistamiseen kemiallisia liuottimia
Älä aseta litiumparistoa tuleen räjähdysriskin välttämiseksi
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät 
materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle 
ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on 
piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai 
paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. 
Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne 
vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi 
kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. 
Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 
Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER 
ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com
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Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTS-210 on direktiivin 
2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen 
teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Mene osoitteeseen: 
www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston 
yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTS-210. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi 
näkyy latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue:150Hz-18KHz
Maks. lähtöteho:2x5W
Radiotaajuus: 87-108MHz
Bluetooth-taajuus : 2.402-2.480GHz

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, 
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denverelectronics
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